Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.06.2017
Přítomni:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka
Janásková
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Jan Tůma, MPA
Mgr. Pavel Čtvrtník, referent odboru ŽP
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Petr Zeman, zástupce E.ON Energie a. s.
Stanislav Hlava, jednatel MěL s. r. o. Vimperk
František Řehoř, předseda DR MěL s. r. o. Vimperk
Alena Szabová, referentka odboru IÚ

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení
Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2017
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování lesních hospodářských osnov
Návrh smlouvy o dílo na zpracování zakázky „Územní studie Homolka SO 130“
Bytové záležitosti
Pozemky
Záležitosti odboru investic a údržby
Zápis z jednání dopravní komise
Zpráva o výsledku hospodaření a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za
rok 2016
10. Návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro
zákazníky kategorie C
11. Žádost o přidělení individuální dotace
12. Jmenování pracovní skupiny
13. Smlouva o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci
14. Různé

Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková).
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 19.06.2017

Usnesení č. 629
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 19.06.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

2. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2017
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 630
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu:
- zvýšení objemu rozpočtu o částku 205.000,00 Kč (RO č. 33),
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 58.366,00 Kč (RO č. 34).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 28.06.2017

3. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování lesních hospodářských osnov
Přílohy:

a) návrh odboru ŽP, návrh dodatku č. 1, kopie smlouvy o dílo ze dne
10.02.2016, záznam o předběžné řídící kontrole
b) ústní informace a diskuse o provozu ČOV

Usnesení č. 631
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvy o dílo ze dne 10.02.2016 na
zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Vimperk (LHO
s platností od 01.01.2017 do 31.12.2026), mezi městem Vimperk a zhotovitelem LesInfo
CZ, a. s. České Budějovice dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.06.2017

4. Návrh smlouvy o dílo na zpracování zakázky „Územní studie Homolka SO 130“
Přílohy:

- návrh smlouvy o dílo, návrh odboru VÚP

Usnesení č. 632
Rada města Vimperk rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zpracování Územní studie
Homolka SO 130 mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
a Projektovým atelierem AD s. r. o., Hosín 165, 373 41 Hluboká nad Vltavou dle
předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 30.06.2017

5. Bytové záležitosti
Přílohy:

a) žádost ze dne 16.06.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou č. 592
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 15.06.2017 o prodloužení NS k bytu v ulici Čelakovského
čp. 400 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 19.06.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 458
Vimperk, vyjáření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 14.06.2017 o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ul.
K Rokli čp. 495 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 21.06.2017 o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ul.
U Lázní čp. 171 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 21.06.2017 o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ul. SNP
čp. 462 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 21.06.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou
čp. 591 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB

Usnesení č. 633
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku do 29.06.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.06.2017
Usnesení č. 634
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Čelakovského 400
ve Vimperku do 30.06.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2017
Usnesení č. 635
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 458 ve
Vimperku, do 30.06.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2017
Usnesení č. 636
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve
Vimperku do 30.06.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2017
Usnesení č. 637
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku, do 31.12.2017.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2017

Usnesení č. 638
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici SNP čp. 462 ve
Vimperku, do 30.06.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2017
Usnesení č. 639
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou
čp. 591 ve Vimperku do 30.06.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2017

6. Pozemky
Přílohy:

a) souhlas se zásahem PNP na pozemku ve vlastnictví města – žádost ze dne
19.06.2017, snímek mapy se zákresem, celková situace ze zakreslením PNP,
návrh odboru HB
b) návrh smlouvy o dodávce vody na pozemku KN č. 557/322 v ul. Nad
Stadionem – dopis spol. Čevak ze dne 16.06.2017, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
c) návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB – STL plynovodní přípojka
v areálu bývalých kasáren Za Nádražím – žádost společnosti ZLINER ENERGY
a. s. ze dne 19.06.2017, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) souhlas se stavbou „Vimperk – nOM, CNG, 1225/50v ul. Špidrova“ a návrh
smlouvy o smlouvě budoucí – žádost sdružení podnikatelů Energosítě
Prachatice ze dne 13.06.2017, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
e) návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB – STL plynovodní přípojka
v ul. Zámek – žádost ze dne 05.04.2017, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB

Usnesení č. 640
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku KN č. 286 – ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Veselka u Vimperka souhlasí dle předloženého
návrhu s umístěním stavby rodinného domu na sousedních pozemcích KN č. 25/3, KN
č. 51/29, KN č. 51/8 a KN č. 51/28 a dále se zásahem požárně nebezpečného prostoru na
část tohoto pozemku města v rozsahu podle nově předložené projektové dokumentace
z května 2017 tj. stavby „Rodinný dům Veselka“. Souhlas je vydáván investoru stavby,
který přebírá veškerou odpovědnost za případné škody způsobené požárem na dotčené
části výše uvedené parcely.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.07.2017

Usnesení č. 641
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o dodávce vody
č. 3400045011, jejímž předmětem je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při
dodávkách vody z vodovodu pro odběrné místo zahrady na pozemku KN č. 557/22 v k. ú.
Vimperk v ulici Nad Stadiónem ve Vimperku, mezi městem Vimperk a společností
ČEVAK, a. s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.07.2017
Usnesení č. 642
Rada města rozhodla uzavřít se společností ZLINER ENERGY a. s., se sídlem
Tř. Tomáše Bati 283, Zlín dle předloženého návrhu smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení nového podzemního vedení
STL plynovodní přípojky v rámci stavby „Rozšíření ČS PHM a technologie CNG v areálu
ČS Emi tank s. r. o., Vimperk na pozemku č. p. 1225/20 a 1225/3 v k. ú. Vimperk“
v pozemku ve vlastnictví města Vimperk zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec
a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, vedeného jako parcela katastru nemovitostí
KN č. 1225/3, podle přiloženého snímku katastrální mapy a to za předpokladu, dodržení
podmínek stanovených městem Vimperk, které budou nedílnou součástí této smlouvy.
Podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za smluvní
jednorázovou cenu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.07.2017
Usnesení č. 643
Rada města rozhodla uzavřít se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030038510/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
a provedení překopu v rámci stavby „Vimperk – nOM, CNG, 1225/20 ul. Špidrova“
v pozemcích ve vlastnictví města Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec
a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, vedených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 1988/4,
KN č. 1988/5, KN č. 1987, KN č. 1986 a KN č. 550/1 v k. ú. Pravětín podle přiloženého
snímku katastrální mapy a to za předpokladu, dodržení podmínek stanovených městem
Vimperk, které budou nedílnou součástí této smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy je,
že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za smluvní jednorázovou cenu ve výši
25.000 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.07.2017

Usnesení č. 644
Rada města rozhodla uzavřít s dle předloženého návrhu smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení nového podzemního vedení
STL plynovodní přípojky v rámci stavby „Prodloužení STL Plynovodu na pozemku
parc. č. 355/1 a pozemku parc. č. 357/1 v k. ú. Vimperk a STL plynovodní přípojky pro
potřeby rodinných domů na pozemku parcely č. 359, č. 366 a č. 368 v k. ú. Vimperk“
v pozemcích ve vlastnictví města Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec
a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, vedených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 355/1
a KN č. 357/1, podle přiloženého snímku katastrální mapy a to za předpokladu, dodržení
podmínek stanovených městem Vimperk, které budou nedílnou součástí této smlouvy.
Podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za smluvní
jednorázovou cenu ve výši 20.000 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Kutil – střet zájmu). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.07.2017

7. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) ZŠ TGM Vimperk čp. 167 – výměna plynových kotlů – zpráva o hodnocení
nabídek, návrh smlouvy o dílo (1.319.325 Kč včetně DPH), záznam
o předběžné řídící kontrole
b) Vimperk – ul. Mírová – autobusová zastávka – projektové práce – návrh
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – odloženo na RM 03.07.2017
c) návrh dotační smlouvy s Jč krajem – Oprava fasády hasičské zbrojnice ve
Vimperku

Usnesení č. 645
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise na zakázku
malého rozsahu na stavební práce „ZŠ TGM Vimperk čp. 167 – Výměna plynových kotlů“
rozhodla přidělit výše uvedenou zakázku účastníkovi GAS-PRESS s. r. o. Strunkovice
nad Blanicí, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík, Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.07.2017
Usnesení č. 646
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební dílo „ZŠ TGM Vimperk čp. 167
– Výměna plynových kotlů“ se společností GAS-PRESS s. r. o. Strunkovice nad Blanicí
dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík, Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.07.2017

Usnesení č. 647
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace na
realizaci akce „Oprava fasády hasičské zbrojnice ve Vimperku“ dle předloženého
návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.07.2017

8. Zápis z jednání dopravní komise
Přílohy:

- zápis ze dne 15.06.2017, prezenční listina, 6x foto A4

Usnesení č. 648
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání dopravní komise konaného dne
15.06.2017 a pověřuje odpovědné zaměstnance realizací bodů č. 2 – č. 7 uvedeného
zápisu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, OD, termín do 31.08.2017

9. Zpráva o výsledku hospodaření a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok
2016
Přílohy:

- zpráva ze dne 21.06.2017, ústní informace S. Hlavy o podaných žádostech
o dotace

Usnesení č. 649
Rada města bere na vědomí zprávu o výsledu hospodaření za rok 2017 a rozhodla, že
město Vimperk jako jediný společník společnosti Městské lesy Vimperk s. r. o., souhlasí
s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2016 na účet 427 – ostatní fondy ve výši
60.440,92 Kč a na účet 428 – nerozdělený zisk 0,00 Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, MěL, termín do 31.07.2017

10. Návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro
zákazníky kategorie C
Přílohy:

- návrh smlouvy – obě alternativy, tabulka možných úspor, návrh tajemníka

Usnesení č. 650
Rada města bere na vědomí nabídku společnosti E.ON Energie a. s. o sdružených
dodávkách elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C a pověřuje
tajemníka přípravou rozšířených podkladů.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.08.2017

11. Žádost o přidělení individuální dotace
Přílohy:

- žádost ZŠ TGM Vimperk ze dne 07.06.2017

Usnesení č. 651
Rada města rozhodla přidělit individuální dotaci ve výši 8.000 Kč ZŠ TGM Vimperk na
úhradu cestovních nákladů na republikové finále v hokejbale, které proběhlo 23.05.2017
ve Světlé nad Sázavou. Rada města požaduje předložit vyúčtování individuální dotace
do 31.07.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 30.06.2017

12. Jmenování pracovní skupiny
Přílohy:

- návrh S

Usnesení č. 652
Rada města, na základě usnesení ZM č. 500 ze dne 19.06.2017 jmenuje pracovní skupinu
k prověření možností využití výzvy č. 11/2016 MŽP v prioritní oblasti 1, podporované
aktivity 1.3B Domovní čistírny odpadních vod ve složení: předseda - Ing. Bohumil
Petrášek, členové Marcela Kobrová, Mgr. Pavel Čtvrtník.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: Petrášek, termín do 12.07.2017

13. Smlouva o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci – odloženo na
RM 03.07.2017
Přílohy:
- návrh smlouvy se společností E.ON ČR, s. r . o. s přílohami č. 1 – č. 6

14. Různé
R1) Ústní informace tajemníka – zřízení knihy projektů – bez usnesení.
R2) Informace – ústní podnět od obyvatel Homolky – žádost o zřízení autobusové zastávky
(umístění vytipuje odbor IÚ) a dětského hřiště (umístění vytipuje odbor ŽP) – bez usnesení.
R3) Předložen zápis z jednání RR VN dne 21.06.2017 – bez usnesení.
R4) Ústní informace místostarosty o možnosti úpravy parkovacích automatů (platba
parkovného prostřednictvím SMS) – bez usnesení.
Oprava tiskové chyby
Na základě podnětu GaSOŠE Vimperk se doplňuje v usnesení RM č. 522 ze dne 29.05.2017
„Radě rodičů“.
Na návrh tajemníka se doplňují usnesení RM č. 526, č. 527 a č. 528 o „zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení)“.

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

MVDr. Šárka Janásková

